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Johan Foliant & Marieke Meischke zijn de auteurs van de, op waarheid 
gebaseerde, roman Alfons Alsema Draaft Door (2019). Een bitterzoet verhaal 
over hoop, humor en hartstocht in de ruwe werkelijkheid van leven met een 
ongeneeslijke ziekte (ALS). 

Aan de hand van het personage Alfons Alsema en passages uit het boek, wordt 
in lezingen de chaos in de zorgverlening zichtbaar gemaakt en op ludieke wijze 
verteld hoe het mogelijk is in deze zorgjungle te overleven.  

Onze 2e lezing, na een coronapauze, vond plaats in Bibliotheek de Witte Dame in 
Eindhoven. Het was een bijzondere en zeer geslaagde ontmoeting met bezoekers.  
Alfons heeft, een jaar na het verschijnen van zijn boek, een duidelijk beeld van  
de mankementen in de aanpak van de ALS-hulpverlening.  

De lezing  
In de voorverkoop zijn er vier kaartjes verkocht, maar er zijn vast mensen die 
vandaag pas besluiten om te komen. . . . . . . . . . . . . . Dus niet.  
Als we vol energie beginnen hebben we één, ja werkelijk, één toehoorder.  
Mijn vrouw, Rianne, ‘partner in crime’ Marieke, de bezoekster en ik zitten  
in een kringetje midden in de ruimte en we lachen naar elkaar.  

We laten onze zorgvuldig voorbereide powerpoint-presentatie achterwege en 
beginnen te praten. De dame blijkt ons boek al twee keer gelezen te hebben en  
ze deelt het persoonlijke verhaal over haar vader die enkele maanden geleden  
aan ALS is overleden. Ze heeft veel met haar vader over de zorgverlening 
gesproken en hem gevraagd wat er verbeterd zou kunnen worden….. 

Dan zwaait de deur van de glazen ruimte open. “Sorry, sorry, sorry, maar ik moest 
vandaag werken in de Zorgjungle, dat liep uit en nu ben ik te laat, SORRY!  
Een energieke dame, met fleurig mondmasker, mengt zich in ons gemoedelijke 
gesprek en vertelt met passie over de ervaringen van haar, en haar collega’s, 
binnen het verzorgingstehuis waarin zijn werkzaam zijn. De bureaucratie, 
regelgeving, werkdruk en logge structuur in de zorgverlening veroorzaken grote 
onvrede onder het personeel en de bewoners.  
Omdat haar moeder jarenlang bij haar in een mantelzorgwoning verbleef, kent ze 
ook deze kant van de problematiek. Samen met haar familie heeft ze alle 
praktische en administratieve taken verdeeld en banen ze zich, zo goed en kwaad 
als het gaat, een weg door de jungle.  

Alle aanwezigen herkennen elkaars verhalen en ongemerkt vliegt de tijd voorbij.  
Aan het einde van het gesprek kijken we elkaar aan en we realiseren ons dat het 
een bijzondere en inspirerende middag was. We wisselen emailadressen uit en 
beloven contact te houden. 

Waar gaat het mis? 
Na de diagnose komen patiënten in handen van het multidisciplinaire ALS-team: 
revalidatie-arts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog  
en maatschappelijk werker. Óm de 3 of 6 maanden bezoeken ze deze professionals 
en wordt de achteruitgang vastgesteld. Voor de patiënt geen nieuws, hij wordt 
dagelijks met zijn aftakeling geconfronteerd. Geen van de deskundigen kan de 
ziekte vertragen, stoppen of genezen. Zij zijn van belang op het moment dat er 



hulpmiddelen, waaronder beademingsapparatuur, nodig zijn. De deskundigen 
mogen de patiënten niet thuis bezoeken. Op het moment dat je niet meer in staat 
bent om te reizen omdat je té ziek bent en volledig immobiel, heb je blijkbaar 
geen ALS-team meer nodig.  

Patiënten voelen zich in de steek gelaten. Veel gehoorde, vaak uit frustratie 
geboren, kreten: “ze vullen alleen hun zakken”, “het enige dat wij kunnen doen is 
thuis op de bank wachten tot we dood gaan”.  
Hier blijft het niet bij, er moet op het gebied van werk en inkomen, zorg (PGB of 
verzorgingscentrum) en hulp/hulpmiddelen van alles geregeld worden.  
Structurele ondersteuning die inzicht en overzicht verschaft ontbreekt, helaas.  
Hier ontstaat de wildgroei van de spreekwoordelijke jungle.  
Kortom: de ALS-patiëntenzorg is geregeld vanuit de visie van de (para)medici  
en veroorzaakt vaak overbehandeling en daardoor geldverspilling.  
De stem en daarmee de behoefte van de patiënt wordt zelden gehoord. 
 
Wat te doen? 
Minimaliseer de inzet van de ALS-teams en leid mensen op tot buddy,  
regisseur, zorgmakelaar, of hoe je hem of haar wilt noemen, en ontlast  
hiermee de onderbetaalde mantelzorgers en de patiënten. 
Een Tarzan die voor ons een weg baant in de zorgjungle.  
Dát is wat wij nodig hebben. 

Groeten van Alfons  

Meer informatie op www.alfonsalsema.nl   
en op FB-pagina Alfons Alsema Draaft Door


